
මධ�ම පළා� රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙස�වෙ�  
lll වන ෙ���යට බඳවා ගැ�ෙ� � ත තරඟ #භාගය - 2016 

 
1.0  මධ�ම පළා� රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙස�වෙ� lll වන ෙ���යට බඳවා ගැ ෙ! "#ත තරඟ &භාගය, 

&භාග ෙක)මසා*ස් ජනරා, &-. 2017 මා12 මස පව�ව3 ලබන බව ෙම5. 6ෙ7දනය කරන අතර ඒ 
සඳහා අයැ;!ප� කැඳව3  ලැෙ<. 

 
2.0  මධ�ම පළා� රාජ� ෙස�වෙ� ස්=ර ප�>! දරන එම ප�>! වල ස්=ර කර3 ලැබ -@න රාජ� ප*පාලන 

චBෙ,ඛ අංක 3/2016 අ3ව, Hාථ#ක මJටෙ! PL  කාMඩෙ� වැOP ෙQත යටෙ� වැOP ලබන 
6ලධරය. සහ MN-01-2016 වැOP ෙQත යටෙ� වැOP ලබන 6ලධරය. සඳහා ෙමම &භාගය පහත 
සඳහ. නගරවලU පැවැ�ෙ7. එම නගර සහ නගරවලට අදාළ නගර අංක පහV. දැQෙ7. Hමාණව� 
අෙPQෂක5. සංඛ�ාවQ ඉY*ප� ෙන)>ම ෙහZ ෙවන� ෙහ�2. මත ෙහZ [-ය! &භාග මධ�ස්ථානයQ 
අවලං\ කර අෙPQෂක5.ෙ] ෙදවන මනාපය ප*Y මධ�ස්ථානය ^රණය [_ෙ! අ`මතය &භාග 
ෙක)මසා*ස් ජනරා, ස2 ෙ7.  

නගරය    නගර අංකය      
  

මාතෙ,          04  
මහ3වර          05  
3වරඑcය                     06  
 

3.0         
i. ෙමම &භාගය, &භාග ෙක)මසා*ස් ජනරා, &-. පව�ව3 ලබන අතර, &භාගය පැවැ�>ම සහ 

HVඵල 6f� [_ම ස!බ.ධෙය. ඔh &-. 6යම කරන ලද  V_Vවලට &භාග අෙPQෂක5. 
යට� ෙ7. ඔhෙ] ^රණය අවස. ^රණය ව3 ඇත. 

ii. &භාග අෙPQෂක5. සඳහා පනවා ඇV  V ගැසJ 6ෙ7දනෙ� ෙවනම jkණය කර ඇත. ෙමම  
 V උ,ලංඝනය කළෙහ)� &භාග ෙක)මසා*ස් ජනරා, &-. පනව3 ලබන දnවමකට යට� 
>මටද ඔoනට -;ෙවනවා ඇත.  

 
4.0  අයැ,�ක-ව. ෙමම #භාගයට ෙප� /0ය 12 භාෂා මාධ�ය :- ෙමම &භාගය -ංහල, ෙදමළ සහ ඉංq- 

මාධ�ය.ෙග. පැවැ�ෙ7. අෙPQෂක5.ට -ය මනාපය ප*Y #. එQ මාධ�ය[. පමණQ ෙමම 
&භාගයට ෙප  -@ය හැ[ අතර ඉ,r! කරන මාධ�ය පsව ෙවනස් [_මට ඉඩ ෙද3 ෙන)ලැෙ<. 

 
5.0  වැ4ප :- අංක 03/2016 හා 2016.02.25 YනැV රාජ� ප*පාලන චBෙ,ඛයට අ3ව, මධ�ම පළා� රාජ� 

කළමනාකරණ සහකාර ෙස�වෙ� lll, ll, 1 වන ෙ���වලට අදාළ මා-ක වැOP ප*මාණය : t. 28,940 – 10 
x 300 – 11 x 350 – 10 x 560 – 10 x 660 – t. 47,990 Q වන අතර, එම වැOප ඔබට y#ව.ෙ. 
2020.01.01 Yන -ට ෙ7. ඉහත චBෙ,ඛෙ� උපෙ,ඛන II  y &{&ධාන ප*Y ප�>ම |යා�මක වන Yන 
-ට වැOP ෙගව3 ලැෙ<. t.31,940 . ඔ<බට යාම සඳහා ll වන ෙ���යට උසස් >මද t. 35,790 . 
ඔ<බට යාම සඳහා l වන ෙ���යට උසස් >ම ද ලබා ගත }2ය. ෙමයට අමතරව රජෙ� 6ලධරය. ෙවත 
රජය &-. ක~. කලට ෙගව3 ලබන ෙවන� Uමනාද ඔබට y#ෙ7. 

 
සටහන :-  ප�>ම ලබන අව{ෙ� |යාෙ7 ෙය)දන වැOP වැ�>ෙ!  V_Vවලට යට�ව, වැOP 
වැ�>! වා- ලබා ෙද3 ලැෙ<.  

 
6.0  ෙස�වා ෙක5.ෙ6/ :-  
 

i. ප� කර3 ලබන සංඛ�ාව හා ප�>ම |යා�මක වන Yනය මධ�ම පළා� රාජ� ෙස�වා ෙක)#ෂ. 
සභාව &-. 6ශ්චය කර3 ලැෙ<. [-ය! �රPපා� සංඛ�ාවQ ෙහZ �රPපා� -ය,ලම �ර>මට 
ෙහZ ෙන)�ර>මට  මධ�ම පළා� රාජ� ෙස�වා ෙක)#ෂ. සභාවට  බලය ඇත. 

ii. මධ�ම පළා� රාජ� ෙස�වෙ� ප�>! පාලනය ෙකෙරන ෙප); ෙක).ෙ�- වලටද, � ලංකා 
Hජාතා.�ක සමාජවාU ජනරජෙ� අංක 1869/4 සහ 2014.06.30 වැ6 Yන දරන අV &ෙශ�ෂ ගැසJ 
ප�ෙ� පළ කරන ලද මධ�ම පළා� රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙස�වා ව�වස්ථා සං�හෙ� 
පනවා ඇV 6යමය. හා ෙක).ෙ�-වලටද, එම ව�වස්ථාවට කර ඇV ෙහZ #. ම2 ෙකෙරන 
ෙහZ සංෙශZධනවලටද, ආයතන සං�හෙ� හා jද, ෙර\ලා- &{&ධානවලටද යට�ව ෙතZරාග3 
ලබන අෙPQෂකයf ෙස�වෙ� III ෙ���යට ප�කර3 ලැෙ<.  

iii. ෙමම &භාගෙ� HVඵල අ3ව, ප�කර3 ලබන අයැ;!කtව.ට ප�>ෙ! Yන -ට එQ අot; වැඩ 
බැ�ෙ! කාලයකට යට�ව ප�>! ෙද3 ලැෙ<.  ඔo.ෙ] තන2t ස්�රය.  &�ාම වැOP සyතය. 
මධ�ම පළා� රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙස�වෙ� III ෙ���යට බඳවා ෙගන වසර 03 Q 
ඇ2ලත ෙස�වා ව�වස්ථාෙ7 සඳහ. ප*Y පළjවැ6 කා1යQෂමතා කඩඉ! ප*Qෂණය සම� &ය 
}2ය. 
 
 



iv. ෙමම &භාගෙ� HVඵල අ3ව ප� කරන ලද අයැ;!කtව. ස්ථාන මාt [_මට�, මධ�ම පළාත 
2ල ඕනෑම තැනකට ප� [_මට� යට �ෙ7. 

v. ෙමම ප�>ම ලැ� ෙස�වා ස්ථානෙ� අවම වශෙය. වසර 03 Q අ6වා1යෙය.ම ෙස�වය කළ 
}2ය. ෙකෙස� ෙවත� ප�[_! බලධරයා &-. ^රණය කර3 ලබන ය! s&ෙශ�� ෙහ��. මත 
එම කාලය අවස. >මට ෙපර ය! 6ලධරයf මාt [_මට අවශ� ව.ෙ. න!, ප�[_! 
බලධරයාට ඒ සඳහා බලය ඇත. 

vi. රාජ� භාෂාව :- ප�>ම ලැබ වසර 05 Q ගත>මට ෙපර රාජ� ප*පාලන චBෙ,ඛ අංක 01/2014 
හා ඊට අ3ෂාං�ක චBෙ,ඛවල &{&ධාන අ3ව ෙදවන රාජ� භාෂාව �cබඳව H>ණතාව ලබා ගත 
}2ය.  

 
7.0  ප�7ම සඳහා ෙත8රාග9 ලබන අ.දම.-  මධ�ම පළා� රාජ� ෙස�වෙ� ස්=ර ප�>! දරණ එම ප�>! වල 

ස්=ර කර3 ලැබ -@න රාජ� ප*පාලන චBෙ,ඛ අංක 3/2016 අ3ව, Hාථ#ක මJටෙ! PL  කාMඩෙ� 
වැOP ෙQත යටෙ� වැOP ලබන 6ලධරය. සහ MN-01-2016 වැOP ෙQත යටෙ� වැOP ලබන 
6ලධරය. පමණQ තරඟ &භාගයට ඇ2ළ� කර3 ලැෙ<. අෙPQෂකය.ට -ය මනාපය ප*Y එQ භාෂා 
මාධ�ය[. පමණQ ෙමම &භාගයට ෙප  -@ය හැක. &භාගෙ� j� ලf� ගණ6. යට� �*ෙස5. 
-යයට පනහQව� (50%) Q ලබා ගත }2ෙ7. fසලතා අ3�cෙවල හා පව�නා �රPපා� Hමාණය 
අ3වම ප�[_! කර3 ලැෙ<.  

 
8.0  ෙය8ග�තාවය :- ෙමම &භාගය සඳහා තරඟ [_මට s;sක! ලැ�ම ��ස සෑම අෙPQෂක 

අෙPQ�කාවQම,  
i. මධ�ම පළා� රාජ� ෙස�වෙ�  ස්=ර ප�>! දරන එම ප�>!වල ස්=ර කර3 ලැබ -@න රාජ� 

ප*පාලන චBෙ,ඛ අංක 3/2016 අ3ව, Hාථ#ක මJටෙ! PL  කාMඩෙ� වැOP ෙQත යටෙ� 
වැOP ලබන 6ලධරය. සහ MN-01-2016 වැOP ෙQත යටෙ� වැOP ලබන 6ලධරය. &ය 
}2ය. 

ii. අයැ;!ප� කැඳවන අවසාන Yනට ස්�ර ප�>මක යට� �*ෙස5.  අot; 05 ක ස�ය හා 
ස2Oදායක ෙස�වා කාලයQ ස!�1ණ ෙක)ට V�ය }2 අතර, ඒ බව ෙදපා1තෙ!.2 Hධා6යා 
&-. සහVක කර V�ය }2ය. 

iii. අධ�යන ෙප); සහVක ප� (සාමාන� ෙපළ) &භාගෙය. එQවරකU භාෂාව/සාy� යය හා අංක 
ග�තය/��ධ ග�තය/�~ක ග�තය/වා�ජ අංක ග�තය ඇ2�ව &ෂයය. හය (06) කට 
ෙන)අ�ව ස!මාන සමා1ථ ෙදකQ (02) සyතව සම�> V�ය }2ය.   

iv. අයැ;!කtව. & ෂ්ඨ ච*තය[. }Qත &ය }2ය. 
v. සෑම අෙPQෂකෙයfම මධ�ම පළාෙ� ඕනෑම Hෙ�ශයක ෙස�වය [_මට�, තන2ෙ1 රාජකා* ඉO 

[_මට� Hමාණව� ශා**ක හා මාන-ක ෙයZග�තාවය[. }Qත &ය }2ය.  
vi. තන2රට බඳවා ගැ ම සදහා අවශ� -ය�ම s;sක! 2017.01.31 Yනට ස!�1ණ කර V�ය 

}2ය. 
 

සටහන :-  
 

(1) ය! තන2රකට ස්�රව ප� කර3 ලැ�මට ෙපර ෙස�වය කර ඇ�තා¢ ෙහZ ය! තන2රකට ස්�ර 
වශෙය. ප�[_ම සඳහා ෙක).ෙ�-යQ වශෙය. ෙස�වය කර ඇ�තා ¢ ෙහZ �h� >ෙ! කාල 
ප*£ෙ¤දයQ ඉහත  (ii) y සඳහ. s;sක! ලැ�ෙ! පස් අot; කාල "මාව සඳහා ගණ. ග3 ෙන)ලැෙ<. 
ය! තන2රකට ස්�ර වශෙය. ප� කර3 ලැ�මට ෙපර ෙස�වය කර ඇV තාවකා~ක/අ6ය! ෙස�වා කාල 
ප*£ෙ¤ද ඉහත (ii) y සඳහ. s;sක! ලැ�ෙ! පස් අot; කාල "මාව සඳහා ගණ. ග3 ෙන)ලැෙ<.  

 
(2) අයැ;!කtව. අයැ;!ප� කැඳවන අවසාන Yනට �1වාස.න වසර පහක ස2Oදායක ෙස�වා 
කාලයQ ස!�1ණ කර V�ය }2ෙ7. ෙමyU ස2Oදායක ෙස�වය ය.ෙන. පහත කt� අදහස් ෙ7.  

i. අයැ;!ප� භාර ග.නා අවස. Yනට  �1වාස.න පස් අot; කාලය 2ළU ලැෙබන 
-යrම වැOP ව1ධක ලබා V�ම, 

ii. අයැ;!ප� භාර ග.නා අවස. Yනට  �1වාස.න ව1ෂ 05 Q 2ලU [-; &නයා3¥ල 
ද�වමකට යට� කර ෙන)V�ම. 

 

(3) ප�>ම සඳහා අයැ;!කt/ අයැ;!කා*ය ෙතZරා ග3 ලැ� න! ඔh/ ඇය jදාහැ_මට 
ෙදපා1තෙ!.2 Hධා6යා කැමV &ය }2ය. 
 
(4) රාජ� ෙස�වෙ� තාවකා~ක හා අ6ය! ෙස�වක5., මMඩල, සංස්ථා හා එවැ6 අංශවල ෙස�වක5. 
ෙමම &භාගෙ�U තරග [_මට s;ස්ස. ෙන)ව3 ඇත. 
 
(5) ෙමy 6ය#ත s;sක! තම. &-. ස�රා ඇV බවට අයැ;!ප� ඉY*ප� [_මට ෙපර 
අයැ;!කtව./ අයැ;!කා*ය. සෑ¦මකට ප�&ය }2ය. ෙමම 6ෙ7දනෙ� දැQෙවන s;sක! ෙන)මැVව 
&භාගයට ඉY*ප�වන අයැ;!කtව./ අයැ;!කා*ය. &භාගෙ�U Hමාණව� ලf� මJටමQ ලැ§වද 
ප�>! ලැ�මට 3s;ස්ෙසZ ෙවV. 



 
9.0  අයැ,�ප� :  
(අ)   

i.  ඒ 4 (ෙස.¨. 21 x 29) (සාමාන� හාෆ්�J)Hමාණෙ� කඩදා- භා&තා කර#., අංක 01 -ට 03 
ෙතQ ෙ¤දය. අයැ;!ප�ෙ� පළjවන �Oවට ද, අංක 04 -ට ඉY*යට වන ෙ¤දය. අෙනQ 
�Oවලටද, ඇ2ල�වන ෙස� අයැ;!ප�ය �cෙයල කර ගත }2ය.   
 

ii. අයැ;!ප�ය �cෙයල කර ග.නා &ට එy ª1ෂෙ� සඳහ. &භාගෙ� නම -ංහල අයැ;!ප�වල 
-ංහල බසට අමතරව ඉංq-ෙය.ද , ෙදමළ අයැ;!ප�වල ෙදමළ බසට අමතරව ඉංq-ෙය.ද 
සදහ. කළ }2ය. ෙමම &භාගයට ඇ2ල�>ෙ! ආද1ශ අයැ;!පතQ ෙමම 6ෙ7දනයට යා කර ඇත. 
අයැ;!ප� ෙ! සමඟ ඇV ආකෘVය ප*Yම සකස් කර ගත }2වන අතර, එQ අයැ;!කtවf &-. 
ඉY*ප� කල }�ෙ� එQ අයැ;!පතQ පමණQ බවද, අයැ;!ප�ෙ� ඡායා �ටප� ෙහZ Hගමන 
�ටප� ෙන)එවන  ෙම.ද ද.වා  -@3 ලැෙ<.  අදාල ෙත)ර2t තම අ� අfෙර.ම පැහැY~ව 
ඇ2ල� කළ }2ය. ආද1ශ අයැ;!ප�යට අ3¥ල ෙන)වන සහ අස!�1ණ ෙලස ෙත)ර2t සඳහ. 
කර ඇV අයැ;!ප� දැ3! Uම[. ෙත)රව HVQෙෂ�ප කරන අතර, ස!�1ණ කරන ලද 
අයැ;!ප�ෙ�  ජායා �ටපත� ළඟ තබා ගැ ම HෙයZජනව� ව3 ඇත.  ස!�1ණ කර3 ලබන 
අයැ;!ප�ය &භාග 6ෙ7දනෙ� සදහ. ආද1ශ අයැ;!ප�යට අ3¥ලද  ය.න �cබඳව අයැ;!කt 
&-. &මසා බැ~ය }2 අතර, එෙස� ෙන)oනෙහ)� අයැ;!ප�ය HVQෙෂ�ප &ය හැක. 

 

iii. අයැ;!ප�ය මධ�ම පළා� රාජ� ෙස�වා ෙක)#ෂ. සභා ෙව< අඩ&ෙය. බාගත කර ගත හැක. 
(www.psc.cp.gov.lk) 
 

iv.  ෙතZරා ග.නා අයැ;!කtව. ෙවත ප�>! 6f� කර3 ලබ.ෙ. අයැ;!ප�ෙ� සටහ. කර3 
ලබන jල’ft සමග නමට පමණQ වන බැ&. අයැ;!ප�ෙ� සඳහ. ආද1ශය අ3ගමනය කර#. 
නම 6වැරYව සඳහ. කල }2ය. ප�>! 6f� කර3 ලබන අවස්ථාෙ7 නෙමy සංෙශZධනය. 
[_මට ෙහZ ය! ෙක)ටස් ඇ2ල� [_මට/ ඉව� [_මට ෙහZ ඉඩ ෙද3 ෙන)ලැෙ<.  

 
(ආ) #භාග ගාස්2 :- &භාග ගාස්2ව -. 600 [. ෙමම jදල මධ�ම පළා� Hධාන ෙ,ක!ෙ]  අංක 20-03-02-13  

දරණ ආදාය! ª1ෂයට බැර වන ෙස� මධ�ම පළාෙ� ඕනෑම Hාෙ�ªය ෙ,ක! කා1යාලයQ ෙවත jද~. 
ෙගවා අයැ;!කtෙ] න#.ම ලබා ග.නා ලද ල;පත, එy එQ දාරයQ ම�. අයැ;!ප�ෙ� 6ය#ත 
ස්ථානෙ� ෙන)ගැලවන ෙලස ඇල&ය }2ය.    &භාග ගාස්2ව සඳහා jද, ඇණo! ෙහZ j�දර ෙහZ 
තැපැ,/ උප තැපැ, කා1යාලයකට jද, ෙගවා ලබා ග.නා ල;ප� භාරග3 ෙන)ලබන අතර, &භාගය 
සඳහා ෙගවන ලද ගාස්2ව ෙම)නම ෙහ�2වQ 6සාව� ආපs ෙග>මQ ෙහZ ෙවන� &භාගයQ සඳහා මාt 
[_මQ ෙහZ ෙන)ෙකෙ1. ල;පෙ� ඡායාස්ථ �ටපතQ ලඟ තබා ගැ ම HෙයZජනව� ව3 ඇත. 

 
(ඇ)  අයැ;!ප�ය 6වැරYව ද පැහැY~ව ද අයැ;!කtෙ]/ අය;!කා*යෙ] අ� අf*.ම ස!�1ණ ෙක)ට 

2017.01.31 Yන ෙහZ ඊට Hථම ලැෙබන ෙස�, ෙ,ක!, මධ�ම පළා� රාජ� ෙස�වා ෙක)#ෂ. සභාව, 
අංක.244, කOගස්ෙත)ට පාර, මහ3වර. යන ~�නයට, තම. ෙස�වය කරන ෙදපා1තෙ!.2වල P රධා . 
මා1ගෙය. ~යාපYංµ තැපෑෙල. එ&ය }2ය.  

 
 
10.0  අයැ;!ප�ෙ� අගට ෙය)දා ඇV ආකාරෙ� සහVකයQ ෙදපා1තෙ!.2 Hධා . &-. ලබා Yය }2ය. 

6ය#ත Yනට පsව ලැෙබන අයැ;!ප� HVQෙෂ�ප කර3 ලැෙ<. අයැ;!ප�ය බහා එවන ~}! කවරෙ� 
ව! පස ඉහළ ෙකළවෙ1 &භාගෙ� නම පැහැYcව ~&ය }2ය. ය! අයැ;!කtවf/අයැ;!කා*යක ෙමම 
|යා�cෙවත අ3ගමනය [_මට අෙප)ෙහ)ස� oවෙහ)� ඔhෙ]/ඇයෙ] අයැ;!පත HVQෙෂ�ප කර3 
ලැ�ය හැ[ය. 2017.01.31 වැ6 Yනට ෙහZ ඊට ෙපර මධ�ම පළා� රාජ� ෙස�වා ෙක)#ෂ. සභාව ෙවත 
ඉY*ප� [_ම සඳහා ස්ව¶ය අයැ;!ප� ෙදපා1තෙ!.2 Hධා . ෙවත ක, ඇ2ව ඉY*ප� කරන ෙලස 
අයැ;!කtව./අයැ;!කා*ය. ෙවත ද.වා -@3 ලැෙ<. 

 
&භාගය ඉ,r! කරන අවස්ථාව වන &ට පැවV අයැ;!කtව.ෙ] තන2ර සහ ෙස�වා ස්ථානය, &භාගය 
ස!බ.ධ -යr කට}2 සඳහා අදාළ වන අතර, අයැ;!ප� එ>ෙම. පsව ඒ ස!බ.ධව -;වන ෙවනස්>! 
[-වQ �cබඳව සලක3 ෙන)ලැෙ<. 

.   
11. 0 අයැ;!ප� ඉY*ප� කර ඇV 6ලධා_. ෙවත &භාග ෙක)මසා*ස් ජනරා, &-. &භාග කාල සටහෙනy 

�ටපතQ සමඟ &භාග Hෙ7ශ ප� 6f� කරනවා ඇත.  ඒ හා සමගම ඒ බැ7 සඳහ. �ව�ප� 6ෙ7දනයQ 
&භාග ෙක)මසා*ස් ජනරා, &-. �ව�ප�වල පළකර3 ඇත. එවැ6 Hෙ7ශ ප� ෙන)මැVව &භාගයට 
ෙප -·මට ඉඩෙද3 ෙන)ලැෙ<. 6ෙ7දනය පළ> Yන 2 Q ෙහZ 3 Q ගත¢ පsව� Hෙ7ශප�ය 
ෙන)ලැ§6 න! දැ.>ෙ! සඳහ. ආකාරයට ඒ බව � ලංකා &භාග ෙදපා1තෙ!.2ව ෙවත ද.වා -@ය 
}2ය.  

 



එyU ඔබෙ] ස!�1ණ නම, ~�නය, ජාVක හැ¸3!ප� අංකය, හා &භාගෙ� නම හා ෆැQස් අංකය සඳහ. 
කරන ලද ඉ,�! ~�යQ � ලංකා &භාග ෙදපා1තෙ!.2ෙව. &මසන ෙලස ද.වන අතර, එෙස� 
&ම"ෙ!U අවශ� &ෙටක ඉY*ප� [_ම සදහා ඔබ ලඟ තබාග� අයැ;!ප�ෙ� �ටපත, &භාග ගාස්2වට 
අදාල ල;පෙ� �ටපත හා අයැ;!ප�ය තැපැ, [_ෙ!U ~යාපYංµ කල f&තා.-ය ද ¹දාන! ෙක)ට තබා 
ගැ ම වඩා� HෙයZජනව� ව3 ඇත. 

 
&භාගයට ෙප  -@න 6ලධා_. &-. &භාග ශාලා{පV ෙවත ඔo.ෙ] අ�සන සහVක කරවා ග� 
Hෙ7ශ ප� ඉY*ප� කළ }2ය. එවැ6 Hෙ7ශ ප� ෙන)මැVව &භාගයට ෙප  -·මට ඉඩ ෙද3 ෙන)ලැෙ<.  
 

12.0 &භාගයට ඇ2ළ� කර ගැ ම,  ඊට ෙයZග�තා �cගැ මQ ෙන)ෙ7. එෙස� ඇ2ළ� කර ගැ ම පs 
අවස්ථාවක U �_Qසා බැ�මට යට� ව.න[. &භාගෙ� U තරඟ [_මට 3s;ස්ෙසf බව පs අවස්ථාවක U 
අනාවරණය ¢ &භාග අයැ;!කtෙ]/ අයැ;!කා*යෙ] අෙPQෂක�වය &භාගයට ෙපර, &භාගය 
පැවැ�ෙවන අතර ෙහZ &භාගයට පs කවර අවස්ථාවක U oවද අවලං\ කර3 ලැ�ය හැක.  
අෙPQෂකයfට &භාග Hෙ7ශ ප�යQ 6f� [_ම ඔh ෙහZ ඇය &භාගයට ඉY*ප� >මට s;sක! ස�රා 
ඇV බවට �cගැ මQ ෙලස සලක3 ෙන)ලැෙ<. 

 
13.0 &භාග HVඵල &භාග ෙක)මසා*ස් ජනරා, &-. මධ�ම පළා� රාජ� ෙස�වා ෙක)#ෂ. සභාව ෙවත 6f� 

කර3 ඇත.   
 
14.0 අයැ,�ක-ෙD අනන�තාවය :-  අයැ;!කtව. &භාග ශාලාව 2ළU ෙප  -@න සෑම &ෂයයQ පාසාම 

&භාග ශාලා{පV සෑ¦මකට ප� වන ප*Y ස්ව¶ය අනන�තාවය ඔP� කළ }2ය. ඒ සඳහා පහත සඳහ. 
~ය[ය&~ව~. එකQ පමණQ &භාග ශාලා{පV ෙවත ඉY*ප� කළ }2ය.  

 
i. ��ගල5. ~යාපYංµ [_ෙ! ෙදපා1තෙ!.2ව මº. 6f� කරන ලද ජාVක හැ¸3!පත,  

ii. වලං\ &ෙ�ශ ගම. බලප�ය 
 
15.0  &භාග ෙක)මසා*ස් ජනරා, &-. 6f� කරන ලද Hෙ7ශ ප� ඇV 6ලධා_.ට &භාගයට ෙප  -·මට 

හැ[වන ප*Y ෙදපා1තෙ!.2 Hධා . &-. රාජකා* 6වා� ලබාYය }2ය. ගම. ගාස්2 ෙගව3 
ෙන)ලැෙ<.  

 
16.0 ව�ාජ ෙත5ර2- සඳහා දEව�:-  අයැ;!ප�ය �ර>ෙ! U ඉතා සැළ[~ම�ව 6රවද� ෙත)ර2t සැප5ය 

}2ය. ෙමම &භාගෙ�  V_V අ3ව ය! අෙPQෂකයf 3s;s බව අනාවරණය oවෙහ)� &භාගයට ෙපර 
ෙහZ &භාගය පැවැ�ෙවන අතර ෙහZ &භාගෙය. පsව ෙහZ ඕනෑම අවස්ථාවක ඔhෙ]/ඇයෙ] 
අෙPQෂක�වය අවලං\කළ හැ[ය. අයැ;!කtෙවf &-. ඉY*ප� කරන ලද ෙත)ර2රQ ඕනෑම 
අවස්ථාවක අසත� බව ෙප  �යෙහ)� ඔh/ඇය රජෙ� ෙස�වෙය. පහ [_මට �cවන.  

 
 
17.0  #භාග පFපා0ය :-   &භාග &ෂය හා ඒ ඒ &ෂයයට ෙව. කරන ලද ලf� පහත දැQෙ7.  
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

සෑම ~»ත �c2t ප�යQ ස!බ.ධෙය.ම ෙන)පැහැY~ අ� අft හා වචනවල අQෂර &න�ාසය 
�cබඳ වැරY ස!බ.ධෙය. ලf� අ�කර3 ලැෙ<. අෙPQෂකය.ට -ය මනාපය ප*Y එQ භාෂා 
මාධ�ය[. පමණQ ෙමම &භාගයට ෙප  -@ය හැක. &භාගෙ� j� ලf� ගණ6. යට� �*ෙස5. 
-යයට පනහQව� (50%) ලබා ගත }2ය. fසලතා අ3�cෙවල හා පව�නා �රPපා� Hමාණය අ3වම 
ප� [_! කර3 ලැෙ<. 

 
 
 
 
 

 

#ෂයය. 

උපFම 

ලHI 

Jමාණය 

සම� 

ලHI 

Jමාණය 

 

කාලය 

 

භාෂා හැ[යාව හා කළමනාකර ණ 

සහකාර ෙස�වා ෙයZග�තා ප_¼ණය 

100 40 පැය  02   1/2 

අ`ෙයZගතාවය  100 40 පැය   01 



 
18.0 #ෂය KLෙ6ශය :- 

භාෂා හැ[යාව  හා කළමනාකරණ සහකාර ෙස�වා ෙයZග�තා ප_Qෂණය: (කාලය පැය 2  ½ 5) 
 

අෙPQෂක5.ෙ] අදහස් Hකාශනය, අවෙබZධය, අQෂර &න�ාසය, භාෂාව හා රචනය, ෙදන ලද ෙත)ර2t 
අ3ව ~�යQ ෙකO!ප� [_ෙ! හැ[යාව, U ඇV පාඨ සාරාංශ [_ම, U ඇV වාක� [yපයක අදහස් ත6 
වාක�[. ~>ම, සපයා ඇV ද�ත අ3ව Hස්ථාර ව\ සකස් [_ම සහ සරල ව�ාකරණ භා&තය �cබඳ 
දැ3ම ප_Qෂා ෙකෙරන &ෂයා3බ�ධ Hශ්නව~. ද,  
කා1යාලයක ~ය&~ ස!බ.ධෙය. |යා කරන ආකාරය �cබඳ �~ක  V _V සහ කළමනාකරණ 
සහකාර 6ලධරයf &-. කට}2 කළ}2 කt� අඩං\ ~�යQ �cබඳ |යාකරන ආකාරය ආU 
කළමනාකරණ සහකාර 6ලධරයfෙ] රාජකා* �cබඳව අෙPQෂක/අෙPQ�කාව. ස2 දැ3ම ප_Qෂා 
කරන Hශ්නව~. ද,  

 
කා1යාලයක HෙයZජනයට ග.නා ඇම2! Yන ෙප)ත, වoච1, චලන ප�කා, පැ#¾ෙ! ෙ,ඛනය, Yන 
jkාව, jkාව හා නාම jkාව, තැපැ, ම,ල ආU උපකරණ ගැන� ඒවා5. ඇV HෙයZජන ගැන� 
අෙPQෂක/ අෙPQ�කාව.ෙ] දැ3ම ප_Qෂා ෙකෙරන Hශ්න ව~. ද ෙමම Hශ්න ප�ය සම.&තෙ7. 
Hශ්න -ය,ලටම �c2t සැප5ය }2 ෙ7.  

 
l වන ෙක)ටස  -  භාෂා හැ[යාව මැෙනන ආකාරෙ� අවෙබZධය හා ස!බ.ධ ව¿හගත 

Hශ්න,  සාරාංශ ෙක)ට ~>ම සහ රචනය (පැය 1 &නා� 15 - ලf� 
50)  

    
ll වන ෙක)ටස      -  කළමනාකරණ සහකාර ෙස�වයට ෙයZග�තාව මැෙනන -�{යQ, 

HකාශයQ ෙහZ ෙ¤දයQ ඇsෙර. ෙග)ඩනැෙගන ෙක@ Hශ්න, ව¿හගත 
Hශ්න හා රචනා (පැය 1  &නා� 15 5 - ලf� 50)  

 
  අ`ෙයZග�තාවය  :   (කාලය පැය 01)  
 

ෙමම Hශ්න ප�ය අෙPQෂක/අෙPQ�කාව.ෙ] සංඛ�ානමය හැ[යාව., ත1කන ශQVය, සාමාන� 
§�{ය ආYය මැෙනන අ}*. සැකෙසන &ෂයා3බ�ධ Hශ්නව~. සම.&ත ෙ7.   

 
බhවරණ Hශ්න හා ෙක@ �c2t අෙPQ�ත Hශ්න 50 5. (කාලය පැය 01)  

 
Hශ්න -ය,ලට ම �c2t සැප5ය }2ය.  

 
සටහන :-    ෙස�වෙ� රාජකා* සඳහා අෙPQෂකයfෙ] ෙයZග�තාව හා හැ[යාව ප_Qෂා කර බැ�මට 
ෙමම Hශ්න ප� සකස් > ඇත.  

  
19.0  ෙමම &භාග 6ෙ7දනයට අ3ව &{&ධාන සලසා ෙන)මැV කවර කtණQ �cබඳව oව ද, මධ�ම පළා� 

රාජ� ෙස�වා ෙක)#ෂ. සභාෙ7  ^රණය අවසාන ^රණය ව.ෙ.ය.  
 
20.0 ෙමy -ංහල, ෙදමළ මාධ� 6ෙ7දන අතර, [-ය! අන3¥ලතාවයQ පව^ න!, එවැ6 &ෙටක -ංහල 

මාධ� 6ෙ7දනය අ3ව කට}2 කල }2ය. 
 
 
 
 ආ1.එ!.එ..ර�නායක, 
 ෙ,ක!, 
 මධ�ම පළා� සභාෙ7 
 රාජ� ෙස�වා ෙක)# ෂ. සභාව. 
 
 
2016 ෙදසැ!බ1 මස  28 වැ6 Yන, 
මධ�ම පළා� රාජ� ෙස�වා ෙක)#ෂ. සභාව, 
අංක.244, 
කOගස්ෙත)ට පාර, 
මහ3වර. 
 
 


